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Тема уроку: Застосування пристроїв захисного відключення у системах заземлення нейтралі

Мета:
навчальна: поглибити знання учнів про пристрої захисного відключення у системах 
заземлення нейтраліелектроапаратів. 
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання: ідручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Повторення вивченого матеріалу. Відповіді на питання що стосуються попереднього уроку
ІІІ. Формування нових знань.

Застосування пристроїв захисного відключення у системах заземлення нейтралі tn-c, tn-c-
s, it- тт, tn-s

Призначення, класифікація
Пристрої  захисного  відключення  (ПЗВ)  призначені  для  швидкодіючого  захисту

електроустановки при виникненні однофазного, трифазного витоку струму на землю [12,53,60].
За технічним виконанням ПЗВ класифікують:

- за призначенням:

- за способом управління;

- за кількістю полюсів і струмових шляхів;

- за умовою регулювання диференційного струму відключення;

- за умовами функціонування при наявності постійного струму;

- за наявністю затримки у часі;

- за способом захисту від зовнішніх впливів;

- за способом монтажу:

- ПЗВ поверхневого монтажу;

- ПЗВ вбудованого монтажу;



- ПЗВ ианельно-шитового монтажу.

- за характеристикою миттєвого спрацювання:

Найбільш  ефективною  схемою,  яка  забезпечує  захист  споживачів  від  ураження
електричним струмом є однофазний ввід схеми електропостачання будівлі з системою TN-C-S
(рисунок 5,7).

QF1 Електроустановка будівлі

Рисунок 5.5 - Застосування ПЗВ в системі IT 5,6,2.6 Система TN-C-S

У системі TN-C-S (рисунок 5,6) провідник PEN розділяється на N і РЕ-провідники у частині
електроустановки. У системі TN-C не повинні застосовуватись пристрої захисту, які реагують
на  диференційний  струм.  Для  системи  TN-C-S  застосування  ПЗВ,  який  реагує  на
диференційний  струм  витоку,  PEN-провідник  не  повинен  використовуватись  на  стороні
навантаження. Приєднання захисного провідника до PEN-провідника повинно виконуватись на
стороні джерела живлення по відношенню до пристрою захисту, який реагує на диференційний
струм.

найбільш перспективною у нашій державі і система TN-C-S,



Рисунок 5.6 - Застосування ГТЗВ в системі TN-C-S

Монтаж схем підключення пзв
Необхідною умовою нормального функціонування ПЗВ є відсутність у зоні дії ПЗВ будь-

яких з'єднань нульового робочого провідника N із заземленими елементами електроустановки і
нульовим захисним провідником РЕ.

Рекомендованою  схемою  електропостачання  будівлі  з  системою  TN-C-S  є  схема,  яка
представлена на рисунку 5.8. Схема забезпечує захист усіх групових кіл.

Монтаж  ПЗВ  необхідно  виконувати  у  наступній  послідовності:  пристрої
диференціального захисту встановлюються в приміщеннях, що не містять вибухонебезпечних
або агресивних газів і пари, струмопровідного або вибухонебезпечного пилу, а також в місцях,
захищених  від  попадання  бризок  води,  крапель  масла  і  додаткового  нагріву  від  сторонніх
джерел  тепла.  Перед  монтажем  ПЗВ  необхідно  переконатися,  що  його  технічні  дані
відповідають замовленню.

Монтаж  пристрою  диференціального  захисту  проводиться  за  відсутності  напруги  в
головному колі.

Монтаж необхідно виконувати за допомогою спеціальної сполучної (монтажною) шини
або підготовлених проводів і кабелів.

РЕЫ«50Гп 220 В



Коло Ванна Електро-освітлення кімната нагрівам,насос

Рисунок 5.7 - Схема електропостачання будівлі з системою TN-C-S

Таблиця 5 Л - Основні паспортні дані 03 В

[Найменування параметрів Технічні характеристики

Номінальна напруга, В .-230/400

(Номінальний струм Іш А 16,25,32,40,50,63,80,100

Уставка  спрацьовування  ІАн,  мА
[КІЛЬКІСТЬ полюсів

30,100,300,500

|Чзе відключення Тн, не більше, мс 40 1

[Діапазон робочих температур, °С мінус 25 .. .плюс 25



Кліматичне  виконання,  категорія
розміщення та ступінь захисту

УХЛ4ІР20 І

Рисунок 5.3 — Застосування ГОВ в системі TN-C

+У випадку дотику людини до корпусу електропряймача і протіканні крізь її тіло струму
на  землю,  при  умові,  що  він  більше  диференцінного  струму  спрацювання  ПЗВ,  пристрій
захисту зреагує і відключить електроустановку від мережі.

Система тт
У системі ТТ (рисунок 5.4) застосування ПЗВ можливо для захисту від непрямого дотику

тільки в електроустановках,  які  мають заземлювальні  пристрої  з  малим опором.  При цьому
гарантоване відключення живлення електроустановки відбувається тільки при виникненні на
відкритих частинах електроустановки напруги не більш ніж 50 В.



Рисунок 5.4 - Застосування IT

в системі ТТ

Система it
В електроустановках системи IT (рисунок 5.5) для захисту при першому замиканні на землю
повинно  бути  виконано  захисне  заземления  у  поєднанні  з  контролем  ізоляції  мережі  або
застосовані ПЗВ з номінальним відключаючим диференціальним струмом не більше ЗО мА

+В електроустановках  системи  її  пристрої  контролю  ізоляції  подають  сигнал  при  першому
замиканні на землю. Якщо до усунення першого замикання відбувається друге замикання на
землю, спрацьовує ПЗВ.

IV. Зстосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну відповідь).

1. Які  пристрої захисного відключення у системах заземлення ви знаєте?

2. Вимоги при монтажу  пристроїв захисного відключення у системах заземлення

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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